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Billeder Bestyrelsespost  Kontakt til udvalg 
Telefon nr. og  
E-mail adresse 

 Formand Festudvalg og Bøjeudvalg 

Peter Blach 
Kirketoften 3 
9632 Møldrup 

Tlf. 61 28 20 75 
peterblach@mail.tele.dk 

 Næstformand Kapsejladsudvalg 

Erling Hansen 
Thorsvej 17 
8800 Viborg 

Tlf. 86 61 44 03 
erlhansen@deloitte.dk 

 Kasserer  

Orla V. Christensen 
Egevej 9 
7470 Karup 

Tlf. 97 10 05 50 
Mob. 26 16 05 50 
egevej9@gmail.com 

 Sekretær 2,4 mR-udvalg/Bladudvalg 

Walther Thomsen 
Klokkelyngen 5 
8800 Viborg 

Tlf. 86 67 45 13 
Mob. 24 63 16 75 
wath@mercantec.dk 

 Bestyrelsesmedlem Havne-/pladsudvalg 

Frank Rømer Madsen 
Bavnevej 10 
8831 Hjarbæk 

Tlf. 86 64  22 35 
frank@danmatic.dk 

 Bestyrelsesmedlem Klubhusudvalg 

Per Bach 
Strandvejen 3 
8831 Hjarbæk 

Tlf. 56 64 50 00 
Mob. 40 68 57 77 
Per.bach@ppg.com 

 Bestyrelsessuppleant  

Jens Dyrbye 
Videbechs Alle 85 
8800 Viborg 

Tlf. 86 63 85 59 
Mob.  50 92 61 82 
jensdyrbye@mail.dk 

   

      Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009. 



 

 

Efteråret 2009 står for døren. 
 

Nå jeg tænker på sommeren, som lige nu er smuttet bag et hjørne, glæder det mig, at 
juniorerne igen er på vandet. Jeg glæder mig også over det engagement alle de frivilli-
ge ledere udviser – de bruger deres fritid på at børn og unge kan få en god oplevelse 
med i rygsækken. Men det glæder mig også overordentligt meget, at Mariane og Kar-
sten Nyvang stadig er på havnen blandt juniorsejlerne, som de var, da vores børn sej-
lede for ca. 15 år siden - Det luner. 
Det er også rat at se og deltage i vores onsdagssejladser, der foregår på den helt rigtige 
måde (i hvert tilfælde i Viborg Sejlklub). Mange sejlere har ikke sejlet onsdagssejlad-
ser tidligere – og tænk på samværet med kaffen og alt ”det bløde brød”, som sejlerne 
medbringer – det tyder også på, at vi har fundet den rigtige model for onsdagssejlad-
serne. 
Det er ligeledes rart, at vi igen kan ligge ved turbøjerne, det er vi mange der nyder. Vi 
påskønner meget, at bøjeudvalget blev ved på trods af vanskelighederne, som de blev 
udsat for i deres bestræbelser på at holde styr på bøjerne. 
Skt. Hans havde vi en dejlig aften med grillgris, bål og båltale – Det var en rigtig god 
idé at samarbejde med Borgerforeningen om fælles bål og båltale, hvor sejlere, borge-
re fra byen og andre udefra deltog – hele sejlklubarealet var næsten fyldt op – det var 
en stor glæde for Sejlklubben – Vi ser frem til næste års arrangement.  
Viborg Sejlklub fik Skt. Hans de nødvendige tilladelser til at færdiggøre renoveringen 
af den nordlige mole fra knækket og ud med en ny fodspuns, herunder også et nyt 
rundt molehoved yderst. 
Arbejdet betyder, at medlemmerne må være meget imødekommende og have forståel-
se for, at arealet med vinterpladser indsnævres i vinteren 2009. Der skal dels bruget 
plads til afdrypning og udtørring af det opgravede materiale samt arbejdsplads til Ivan 
Jakobsens maskiner og materialer.  
I løbet af vinteren/foråret etableres der en ny bro fra knækket og ud som klubarbejde – 
vi har allerede tilsagn fra en gruppe ældre sejlere, som bliver tovholdere på såvel fjer-
nelse af den gamle bro som montering af en ny bro. Bestyrelsen håber meget, at andre 
sejlere også vil tilbyde deres arbejdskraft, så vi kan holde omkostningerne på et for-
nuftigt niveau. 
Vil du vide mere om projektet, kan du læse om det på klubbens hjemmeside under 
nyheder blandt meget andet. 
Formanden 

VIBORG SEJLKLUB 
Egevej 9 

7470 Karup 
Hjemmeside www.viborgsejlklub.dk 



 

 

Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 30. juni 2009 i Hjarbæk  

Afbud: Orla C 

Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. 

Pkt. 2 Skt. Hans – der opleves stor tilfredshed med gennemførelsen af arrangementet, 
herunder også den fælles del med Borgerforeningen – det fortjener absolut en gentagelse. 

Vi må dog konstatere at Grillarrangementet har en naturlig øvre grænse på ca. 100 delta-
gere – en grillgris rækker ikke længere, og vi havde også små problemer med mangel på 
service og bestik – det blev dog løst. 

Rent økonomisk har arrangementet givet et pænt lille overskud. 

Pkt. 3: Kystdirektoratets tilladelse  

Arbejdets organisering og gennemførelse 

Frank R er bestyrelsen overordnede tovholder på projektet – Sekretæren bistår Frank i 
dagligdagen, da han jo ikke er arbejdsramt. 

Der var enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af: Age F, Børge L, Niels 
betjent, Jørgen K, Erik H, Bjarne K og Ejler R, der alle har givet tilsagn om at forestå 
arbejde med fjernelse af den gamle bro og etablering af en ny bro. Der var ligeledes enig-
hed om at bevilge et lille beløb til nogle frokost-klemmer på arbejdsdagene. Erik H står 
for denne del og laver et lille regnskab over de nødvendige indkøb hertil. 

Åge F har stillet forslag om, at det brugbare træværk fra den gamle bro anvendes til en 
overdækning af stenene fra knækket og ind samt til en lille gangbro på det nye moleho-
ved – bestyrelsen sagde ja hertil. 

Kvaliteten på træværket til den nye bro skal følge kravene i den tidl. renovering – dvs.: 

• Vanger – lærk douglas tryk imp. Kl. ”M” – 63 x 150 mm. 28/600 
• Brodæk – tryk imp. tømmer kl. ”M! – 38 x 125 mm. høvl. 1 side 2. kant 

200/300 - Brodækket skal have en bredde på 1,60 meter (Ivans forslag) 
• Bæringer til EURO-brønde og jerntræ ved fodspuns - lærk douglas tryk imp. 

Kl. ”M” – 50 x 100 mm. (det skal afklares om disse indgår i Ivans tilbud) 
• M12 x 180 mm. galv. bolte (samling af vanger) 
• M12 50 x 50 x 14 x 5 mm. varm galv. Skiver 
• Nkt vinkelbeslag 90 x 90 x 2,5 x 65/R 
• M10 x 80 mm. fransk galv. skrue 
• Søm, firkantet galv. 38 100 

Bestyrelsen beder Jørgen K indhente det nødvendige tilbud herpå, når arbejdsgruppen 
har lavet den præcise opmåling til den nye bro 

Møde med Ivan Jakobsen, Struer 

Mødet er aftalt til tirsdag den 11. august kl. 16.00 i klubhuset/havnen, hvor projektet skal 



 

 

gennemdrøftes og planlægges med Ivan J. 

Følgende deltager i mødet: Peter B, Erling H, Frank R og Walther T 

Havne-/Pladsudvalget: 

Efter mødet med Ivan J skal H-/P-udvalget udarbejde en tilrettet plan for vinterpladser-
ne, som giver Ivan J det nødvendige arbejdsareal til materialer, maskiner og udtørring 
af det opgravede materiale. 

Frank R undersøger muligheder og priser på en renovering af el-installationerne til den 
nye bro. 

Næste bestyrelsesmøde: 

• Bestyrelsesmøde den 18, august 2009 i klubhuset 19.30 

 

WT – 01.07.2009 

Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 18. august 2009 i Hjarbæk  

Afbud: 

Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. 

Pkt. 2: Havn: 

Mødet med Ivan J forløb tilfredsstillende og Frank har allerede lavet et sammendrag 
heraf, rundsendt til bestyrelsen og medlemmerne i Havne-/Pladsudvalget. Sammendra-
get indeholder også en skitse med det nødvendige arbejdsareal samt arealet til depone-
ring og udtørring så Havne-/Pladsudvalget kan revidere planen for vinterpladserne. 

Ivan J gennemfører sin del i ugerne 45 – 49 med forbehold for vejrliget – det betyder, 
at ”ældreholdet” m.fl. fjerner broen umiddelbart efter bådoptagningen den 24/10 09. 

Supplerende storsten til molehovedet kan leveres af Ivan til en pris 500 kr. + moms 
hvis nødvendigt. 

Ivan J vil ligeledes sørge for planering og tildækning af det opgravede materiale til en 
pris på 10.000 kr. + moms – Her undersøger bestyrelsen om der er andre muligheder. 

El og vand på den nye bro: 
Frank gav en redegørelse for de forskellige muligheder – Bestyrelsen besluttede på 
baggrund heraf, at der skal opstilles 6 el-standere med 4 stikkontakter i hver, sikrings-
boks samt den nødvendige belysning. De 6 standere fordeles på den store sejlklubbro 
fra kranen og ud. 

Frank afbryder el på den yderste del af broen (fra knækket og ud) straks efter bådop-
tagningen. Frank forestår etableringen af det nye el-anlæg – alle elektriske dele købes 
hos en autoriset elektriker, som senere måler igennem og godkender. 



 

 

Farvandsvæsenet og Kort- og matrikelstyrelsen: 
Ifølge godkendelsesbrevet fra Kystdirektoratet skal Farvandsvæsenet samt Kort- og Ma-
trikelstyrelsen orienteres om projektet senest 4 uger før projektet igangsættes. Sekretæ-
ren udarbejder forslag til orienteringsbrev til begge med diverse projektmateriale til næ-
ste bestyrelsesmøde. 

Information til medlemmerne m.fl. 
Sekretærens forslag blev godkendt - informationen medtages på hjemmesiden, i det nye 
blad og i skabet ved miljøskuret (er iværksat). Frank fremsender til Borgerforeningen. 

Materialeliste til ny bro: 
Sekretærens forslag blev godkendt – listen afleveres til Jørgen K. 

Den nuværende vanddybde fra knækket og ud: 
Det blev aftalt at Per B og sekretæren foretager en opmåling af vanddybden inden Ivan 
går i gang – Arbejdet udføres umiddelbart efter bådoptagningen, så bestyrelsen har et 
billede af den opgravede mængde. 

Flere telefonpæle: 
Sekretæren nævnte, at klubben kommer til at mangle flere pæle til havnerenoveringen – 
De pæle, som er på lager, er for tykke (højspændingspæle) - Per B og Henrik Z undersø-
ger mulighederne via de kontakter, som de har. Målet er, at Sejlklubben alene betaler for 
transporten. 

Pkt. 3: 

Nye medlemmer: 
Orla laver et kvitteringsbrev til nye medlemmer pr. mail, når de har betalt – det samme 
mht. ventelisten. 

Juniorafdelingen: 
Det blev besluttet, at juniorafdelingen indkøber den brugte påhængsmotor til en pris af 
3.500 kr. 

Orla har endnu ikke fået en tilbagemelding fra Codan vedr. tyverisagen. 

Næste bestyrelsesmøde: 

• Bestyrelsesmøde den 15. september 2009 i klubhuset 19.30 – 
”Ældregruppen” inviteres med til dele af mødet, for at formalisere deres ar-
bejde. 

 

WT – 19.08.2009 



 

 

Der er trængsel ved vadestedet når alle joller er klar til start. Også klubbens to 
Zoom8 joller er i vandet til hver træning. 

Aktivitet hos juniorerne i sensommeren. 
Juniorerne i optimist- og zoom8 jollerne har nydt rigtig godt af det fine sejlvejr her i 
sensommeren, hvor der også efter ferien kom et par nye sejlere til. 
Henrik 



 

 

Vi er glade for at have Morten Lyngsø som træner igen i år. Morten har tidligere sejlet 
optimistjolle i klubben og har netop deltaget – med flot resultat – til DM i Zoom8 jolle i 
Århusbugten. 



 

 

Virksund Sejlklub, Skive Sejlklub, Nautilus, Hvalpsund &  
Viborg Sejlklub. 

Indbyder til  
By – Match  2009. 

Søndag d. 20. sep. 2009. 
 

Sted:                           Astrup Vig. Starten vil foregå fra Dommerbåd. 
 
Deltagere:                  Alle Kølbåde med  målebreve,  enten TA eller TANS. 
 

Bestemmelser:           Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2009 – 2012. 
                                   Limfjordskredsens regler. 
                                   Samt klubbernes speciale regler.  
                                   Kategori C. sejlads. 
 
Tidsplan:                   Søndag kl. 9.00 er Dommerbåden i Astrup Vig. 
 
Skippermøde:    Sejladsbestemmelser og løbs inddeling vil ligge på nettet  
                                   torsdag d. 17. sep. kl. 20.00 
                                   1. start kl. 10.00.  TANS 
                                   2. start kl. 10.30.  TA. 
                                   Der er ny start procedure ved begge starter                                      
 

Banen:                      Start ved dommerbåden, flag signaler for hvilken bane der  
                                   sejles. Se sejladsbestemmelserne.  
                                   3 – 4 bane muligheder. 
                                   Banen vil være i Astrup vig, Lovns og Risgårde Bredning.                   
                                   Med mål ud for Hvalpsund Havn ca. kl. 15.00 for sidste båd. 
   
Regler:             Den klub med mindst antal startende både, angiver antallet af 
                                   point samlende både, den klub med mindst point har vundet  
                                   i hver klasse.  
                                                
Præmier:                   Præmieuddeling kl. 16.00. i Nautilus Klubhus.  
                                   Der sejles om 1. vandre pokal for TA og 1. for TANS.  
                                                                         
Startgebyr:                 Kr. 125.00 som skal være betalt inden start.  
                                   Kto. nr. er i Spar Nord. Reg. nr. 7471, konto 0001006978. 
                                   Via homebank og husk at påføre navn. 
                                                                         
Sidste Tilmelding:     Torsdag d.  17. sep. 2009. kl. 18.00. 
 
Tilmelding til:            Skipper fremsende en mail til: kln@esaars.dk med navn på  
                                    indbetaler, bådinfo (cer. nr., TA eller TANS), antal gaster  
                                    ud over skipper.            



 

 

Fransgaard Cup 2009 
I år var der 21 deltagende både fra Skive Sejlklub, Hvalpsund Sejlklub, Virksund Sejl-
klub og Viborg Sejlklub. 
De deltagende både blev inddelt i 5 løb.  1 løb for Nordisk Folkebåde, 2 løb for både 
uden spiler og 2 løb for både med spiler.  
Vi startede med morgenmad kl. 8.00 i Virksund med efterfølgende skippermøde. Vejrud-
sigten lovede både sol men også regn og en del vind.  
Den valgte trekantbane var på i alt 25,05 sømil. Første båd gik af sted kl. 10.00 mens 
sidste båd krydsede startlinjen kl. 11.45. 
Det viste sig snart, at der var en del vind og bølger i Lovns Bredning og mange både var 
nødt til, at rebe sejlene pga. den stærke blæst - men heldigvis kom alle både i god behold 
igennem sejladsen. 
Efter godt 4 ½ times sejlads kom første båd i mål – Miraculix – Nordisk Folkebåd fra 
Viborg Sejlklub kunne kåres som samlet vinder af kapsejladsen. 
Igen i år endnu et vellykket arrangement i et flot samarbejde mellem Virksund Sejlklub 
og Viborg Sejlklub. 
Tak til alle deltager og alle sponsorer – vi ses igen til næste år.  

LIM-
FJORD     

FRANSGAARD 
CUP 2009   Dist. 25,05  sm 

Bådnavn Skipper Bådtype Klub Sejln
r 

  Tilm    DH 

          
Over-
alt     21 

Plac.
    

1. Løb, uden spiler Folkebåde       2     

Miraculix 
Erik Juste-
sen 

Nordisk Folke-
båd Viborg 653 1 1 1   801,9 

Emilie 
Steen Niel-
sen 

Nordisk Folke-
båd Skive 1056 2 1 2   801,9 

2. Løb, uden spiler         4     

Hanrej Leif Folke Nordship 666 Virksund 138 3 1 1   817,5 

Munin 
Claus Niel-
sen Spækhugger Virksund 4 7 1 2   792,4 

Columbi-
ne 

Erling 
Østergaard Drabant 30 Virksund 9 9 1 3   737,7 

Asterix Ole Boel Yamaha 25 Virksund 302 10 1 4   731,5 



 

 

3. Løb, uden spiler         6     

Holiday Per Vig Bavaria 38 Viborg 417 4 1 1   723,0 

Mallanova 
Svend Mad-
sen 7 meter R Virksund 73 5 1 2   722,9 

Olivia 
Kristian 
Brøns HR 342 Virksund 88 6 1 3   700,4 

Flicka II 
Thomas 
Pedersen Faurby 330 Virksund 36 8 1 4   690,5 

Lana 
Lindy Thue-
sen Albin Alfa Virksund 134 14 1 5   689,4 

Blue Note 
Klaus Niel-
sen Blue Dane 32 Virksund 810 16 1 6   676,3 

4. Løb, med Spiler         3     

Safine 
Lars Jeppe-
sen Safir Skive 184 12 1 1   671,5 

Xmaralda 

Michael M 
Christen-
sen X79 Skive 326 13 1 2   662,0 

Scoop 
Allan Hand-
berg Impala 27 Virksund 21 19 1 3   658,8 

Altesse 
Thomas 
Knudsen Solus Alta Skive 10   1 DNC   650,2 

Quartet 
Henrik F 
Nielsen Banner 30 Morsø 20   1 DNC   641,1 

5. Løb, med Spiler         6     

Anna 
Niels Dol-
berg Dynamic 35 Skive 31 11 1 1   604,6 

Calypso Lars Klok Sweede 55 Skive 23 15 1 2   595,0 

Steam 
Jens Kofo-
ed Luffe 37 Skive 62 17 1 3   591,6 

Riklai 
Hans Erik-
sen X382 Skive 69 18 1 4   589,0 

Adeline 
Flemming 
Nautofte Hanse 370 

Hvalp-
sund 221 20 1 5   579,4 

Elektra Leif Holm Banner 41 Skive 1 21 1 6   564,9 

                  



 

 

Følg med på Viborg Sejlklubs hjemmeside www.viborgsejlklub.dk her får du nyhe-
derne først. 
Bladet kan læses i fuld farveformat under ”Klubblad”. 
Under ”Kalender” kan man se aktiviteter og hvornår klubhuset er optaget. 
Nye knapper på velkomstsiden som giver direkte adgang til indmeldelsesblanket for 
medlemskab af Viborg Sejlklub, venteliste for bådplads i Viborg Sejlklub og venteliste 
for bådplads i den kommunale del af havnen. 
Nu er der oprettet en knap for onsdags kapsejlads, hvor bane, startrækkefølge, resulta-
ter samt nogle generelle kapsejlads regler kan ses. 

 
 
 
 
 

Bådoptagning. 
 

Lørdag den 24. oktober kl. 08.00 
 

Alle bådejere som ønsker både taget på land møder kl. 08.00 

 
Mobilkranhold: Niels Søndergård, Jørgen Kofoed, Frank Rømer. 

 
Lastbilkranhold: Børge List, Jørgen Kristian Lykke Schmidt, Søren Schmidt. 

 
Der vil som sædvanlig blive kræset om os alle fra Hovmestrenes side med morgen-

kaffe middag etc. 
 

Stativer sættes op lørdag den 17. oktober kl. 13.00 alle som ønsker at stå på pladsen 
møder op. 

 
Nye bådejere som ikke før har stået på vinterplads skal rette henvendelse til havne-

pladsudvalg for vinterplads inden den 1. oktober. 
 

Det er meget vigtigt at alle hjælper til ved bådoptagning, p.g.a. havnerenovering 
skal stativerne flyttes, efterhånden som bådene tages op. 

 
Kontroller dit bådstativ det er dit ansvar at båden står forsvarligt i stativet ikke 

kranfolkenes!!! 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

God nyhed til medlemmerne: 
Viborg Sejlklub fik Skt. Hans de nødvendige tilladelser til at færdiggøre renoveringen 
af den nordlige mole med en fodspuns, herunder også et nyt rundt molehoved yderst i 
”jerntræ”. 
Sejlklubben har ligeledes fået tilladelse til at opgrave/uddybe fra knækket og ud og 
montering af en ny fodspuns. Tilladelsen omfatter også, at det opgravede materiale 
midlertidig placeres på den yderste del af vinterpladsen til afdrypning og udtørring 
gennem vinteren. Efter søsætningen i 2010 afrømmes den yderste del af pladsen for 
stabil grus, og det opgravede materiale fordeles og tildækkes. 
Sejlklubbens ansøgning har været til høring hos de implicerede myndigheder (og det 
er mange) og alle har afgivet et positivt svar herpå – så alt gennemføre inden for lov-
givningens rammer ! Teknisk Forvaltning (Viborg Kommune) er ligeledes orienteret 
om projektet.  
Eneste minus i tilladelsen er, at Kystdirektoratet ikke giver 1/3 i tilskud til det nye 
molehoved – dvs. Sejlklubben må selv dække de 83.000 kr., som er prisen på et nyt 
molehoved. 
Arbejdet betyder, at medlemmerne må være meget imødekommende og have forståel-
se for, at arealet med vinterpladser indsnævres i vinteren 2009. Der skal dels bruget 
plads til afdrypning og udtørring af det opgravede materiale samt arbejdsplads til Ivan 
Jakobsens maskiner og materialer.  
I løbet af vinteren/foråret etableres der en ny bro fra knækket og ud som klubarbejde – 
vi har allerede tilsagn fra en gruppe ældre sejlere, som bliver tovholdere på såvel fjer-
nelse af den gamle bro og montering af en ny bro. Bestyrelsen håber meget, at andre 
sejlere også vil tilbyde deres arbejdskraft, så vi kan holde omkostningerne på et for-
nuftigt niveau.  
Følgende ældre sejlere har sagt ja til at være tovholdere og udførende arbejdskraft: 
Åge F, Jørgen K, Børge L, Niels betjent, Bjarne K og Ejler R. Hvis du vil give et nap 
med kan du kontakte ”ældregruppen”.  
Den 11. august afholder dele af bestyrelsen et planlægningsmøde med Ivan J på hav-
nen, herunder fastlæggelse af tidsplan for arbejdet. Vi kan allerede nu meddele, at 
arbejdet igangsættes umiddelbart efter bådoptagningen, hvor ”ældregruppen” har gi-
vet tilsagn om, at det gamle broanlæg kan fjernes inden for 4 arbejdsdage – så tilbyd 
nu jeres arbejdskraft ! 
Ivan J har tidligere nævnt, at hans del af projektet tager 3 uger med det nødvendige 
forbehold for vejrliget. 
Sejlklubbens projektansvarlige: 
Det er Frank Rømer (bestyrelsesmedlem med ansvar for Havn og Plads), som er den 
projektansvarlige. Sekretær Walther T bistår Frank i dagligdagen. Det er alene én af 
disse to personer, som kan ændre i projektet i forbindelse med Ivan Jakobsens del ! 

• Frank Rømer: 8664 2235 
•  Walther Thomsen: 2463 1675 (træffes også i dagtimerne) 

Hvis medlemmerne har gode ændringsforslag til projektet, skal de stilles til bestyrel-
sen, da Sejlklubben er nødt til at have en stram styring af økonomien i projektet. 
Bestyrelsen i Viborg Sejlklub – august 2009 



 

 

DELTAGERE I ONSDAGSKAPSEJLADS 
SAMT SAMLET RESULTAT 

        

847,6 
Bane-
længde: 6,4 

Start 
kl.           

Båd-
navn. Bådtype Skipper: 

DH -
TA Starttid 

Point 
tot. 

Fra-
drag Point Plac. 

Suxa Hurley 22 Preben 847,6 00:00:0 132 49 83 21 

Makro-
nen Junker 22 Ole Skou 831,7 00:01:4 123 49 74 15 

Miracu-
lix Folkebåd 

Erik Ju-
stesen 801,9 00:04:5 25 14 11 1 

Friborg Folkebåd 
Bjarne 
Olsen 801,9 00:04:5 49 28 21 2 

Colum-
bine Folkebåd 

Knud 
Sønder-
gaard 801,9 00:04:5 77 40 37 4 

Anne 
Mette Folkebåd 

Jørgen 
Buus 801,9 00:04:5 56 19 37 4 

Soffy Folkebåd 
Jesper 
Langvold 801,9 00:04:5 81 35 46 9 

Mirell 
Marie-
holm 26 

Erik Niel-
sen 783,8 00:06:4 100 40 60 12 

Vindtø-
sen 

Polaris 
Drabant 

Frank 
Rømer 763,2 00:09:0 105 36 69 13 

Pandora 
Polaris 
Drabant 

Kristian 
Melgaard 763,2 00:09:0 123 45 78 19 



 

 

Desser-
ten Solus 24 

Henrik 
Zacho 763,1 00:09:0 126 49 77 17 

Topaz Maxi 77 
Børge 
List 755,3 00:09:5 127 49 78 19 

  
Compass 
23 

Simon 
Blach 751,3 00:10:1 119 42 77 17 

Linus Vega 
Finn An-
dersen 744,8 00:10:5 124 43 81 20 

Lucy 
Granada 
27 

Kurt Lar-
sen 737,7 00:11:4 97 37 60 12 

Little 
Bastard 

Granada 
27 

Morten 
Bøgild 737,7 00:11:4 107 37 70 14 

Caroline 
Impala 
27 

Knud 
Block 721,6 00:13:2 71 32 39 5 

Hollyday 
Bavaria 
38 Per Vig 676,3 00:18:1 79 36 43 8 

Plys 
Faurby 
36 

Peter 
Blach 661,0 00:19:5 81 39 42 7 

Dolce 
Vita 

Faurby 
36 

Lars 
Blach 652,4 00:20:4 81 41 40 6 

Drøm-
men 

Omega 
36 

Erling 
Hansen 634,0 00:22:4 100 47 53 10 



 

 

Skt. Hans aften 2009. 
 
I år blev Skt. Hans aften afviklet i samarbejde med Borgerforeningen i Hjarbæk, hvilket 
bevirkede en ekstra stor deltagelse. Borgerforeningen havde sørget for båltaler, heks og 
heksehyl. 
Selve Skt. Hans sangen slap vi ikke så heldigt fra, så måske er det en ide at bruge højta-
ler anlægget til næste år. Det vil helt sikkert også hjælpe, at synge den gamle udgave af 
Skt. Hans sangen i stedet for den nye. 
 
Den helstegte pattegris var som sædvanlig god, og i år blev de to kokkeelever udlært 
trods vanskelighederne med at holde den rette temperatur, hvis Åge var for længe væk. 
 
Desværre er der blevet en tendens til ikke at melde sig til arrangementet, men blot møde 
op. Så meld jer til næste gang, tænk på hvor vanskeligt det er at forberede den rette 
mængde tilbehør (salat, kartofler m.v.), når der er 60. personer tilmeldt, men der dukker 
100. personer op til spisning. 
Ejler 

På kokke sprog kaldes det hårdt arbejde. 



 

 

Svømning i Viborg sejlklub. 
Sæson 2009/2010. 

 

 
 

Vi starter sæsonen den 24/10 2009 og slutter den 24/4 2010. 
 
Tid og sted som sædvanlig Søndre Skoles svømmehal 
Kl. 10. til 11. hver lørdag dog undtaget den 19/12, 26/12 
2009, den 2/1, 13/2, 20/2, 29/3, og 3/4 2010.  
 
Vi deler timen med Viborg ro/kajakklub, livredder er Anders 
Fill Eskildsen. 
 
 

Jan. Fig. 
Tlf. 86611582. 

e-mail: fig@webspeed.dk 



 

 

Følgende: 
 
Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub. 

 
De bydes hjertelig velkommen i VS med håbet om, at de vil få glæde og fornøjelse af 
medlemskabet. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

Fornavn Efternavn Adresse 2 Post Bynavn 

Rune Zacho Nørresiden 5 8831 Løgstrup 

Janus Hougaard Videbechsalle 135 8800 Viborg 

Nete S. Andersen Bavnevej 43 8831 Løgstrup 

Rikke Poulsen Ærøvej 43 8800 Viborg 

Line Vig Lauersen Hovedgaden 2 8831 Løgstrup 

Niels Kroustrup Kokær 2, Tapdrup 8800 Viborg 

Lars Møller Herningvej 47,Nøvling 7480 Vildbjerg 

Sille Victoria 
Ehlert  

Nielsen Vinkelvej 202b, st. 2 8800 Viborg 

Henrik Rasmussen Hjarbækvej 7 8831 Løgstrup 

Rikke Brinch Rømer Bavnevej 10 8831 Løgstrup 

Philip Hagelskjær Kølsenvej 21 8831 Løgstrup 

Peter Schaarup Sct. Laurentii Vej 51 8800 Viborg 

Ole Skov Søndersiden 3 8831 Løvstrup 

Klaus Villemoes Søbakken 86 8800 Viborg  



 

 

Hertas håndværk er en hjertesag 
 
For Herta Pedersen Mørup er møbelpolstring ikke blot et fag og en selvstændig 
levevej. Herta ser på det gamle håndværk med friske øjne og har hjertet med i sit 
arbejde 

 
Som indehaver af ”Møbeltrylleriet” med værksted på hjemadres-
sen i Kirkebæk har 37-årige Herta P. Mørup siden starten i 2006 
etableret sig med en bred vifte af ydelser indenfor sit fag. Hun 
ikke bare ompolstrer og renoverer møbler, så de gode, gamle 
klassikere bliver som nye igen, hun løser også en række special-
opgaver. 
 

For Herta er ingen opgave for lille – og har en kunde et problem, tænker hun gerne 
kreativt og utraditionelt i bestræbelserne på at løse opgaven. Hun har blandt andet 
fremstillet kraftige bæreseler, til flyttefolk og vognmandsbranchen, ligesom hun klarer 
opgaver som forstærkning af arbejdstøj, oplægning af cowboybukser, syr læsejl til 
altaner og betrækker knapper. 
Det handler om at tænke kreativt og logisk, så kan man som regel finde en løsning på 
stort set ethvert tænkeligt problem, siger Herta. 
 
Af særlig interesse for bådfolk kan Møbeltrylleriet hjælpe med reparation af bådkale-
cher og sprayhoods, herunder gennemgang af s yninger, lapning, udskiftning af ruder,  



 

 

lynlåse, sejlringe og trykknapper. Desuden kan Herta også stå for både fremstilling og 
reparation af windbreaker og bompressening. 
 
Også reparation af hestedækkener samt småreparationer af andre læderprodukter, som 
for eksempel tasker, remme og lignende, tager hun sig af.  
- Der er nærmest ingen begrænsninger, blot det kan puttes ind i symaskinen, lyder det 
med et smil. 
Naturligvis ombetrækker og fremstiller hun også hynder til campingvogne og både, lige-
som hun ompolstrer sæder fra biler, lastbiler og motorcykler. 
 
- Jeg kommer gerne på besøg hos en kunde for at danne mig et indtryk af de omgivelser, 
møblerne skal være i, siger Herta, der går langt for at opfylde sine kunders ønsker. 
 
Som håndværker har hun også sine egne ideer og hjertesager, og det gør hende glad, når 
en kunde lytter til den vejledning, hun kan give. 
- Jeg ser naturligvis professionelt på opgaverne, men jeg er jo forholdsvis ung, så jeg vil 
også gerne tilføre mit fag noget nyt og friskt. Det kan for eksempel være i valget af stof-
fer, hvor jeg gerne foreslår nogle lidt utraditionelle løsninger. Men det er naturligvis altid 
kundens eget valg, forklarer Herta.  
 
Fakta: 
Herta P. Mørup blev udlært møbelpolster i 2001 hos Linds Møbler i Thorning. Efter at 
have arbejdet i et interiørfirma i Ikast vendte hun tilbage til sin gamle læreplads i en stil-
ling som afdelingsleder, hvorefter hun, indtil hun blev selvstændig, arbejdede som auto-
polstrer i Silkeborg. 
Som en garanti for godt håndværk er Herta medlem af Landslauget for Auto- og Bolig-
montører og udnævnt til laugsmester. 

 
Lørdags frokoster i 2010: 
 
-  Lørdag d. 16/1 
-  Lørdag d. 13/2 
-  Lørdag d. 13/3 
-  Lørdag d. 10/4 
 
Alle dage kl. 12.30 
 
Prisen er 30. kr. pr. person. 
Kurt Grønkjær 



 

 

Autoriseret  
forhandler af: 

Mercury       
 Mercruiser                  

 

HONDA                                                     
MARINE 

 

Perkins 

SABRE 

 

LOMBARDINILOMBARDINILOMBARDINILOMBARDINI    

  MarineMarineMarineMarine    

 

QUICKSILVERQUICKSILVERQUICKSILVERQUICKSILVER    

� Salg og reparation af inden- og   
    udenbordsmotorer 
� Vi udfører specialopgaver samt reparationer 
     og vedligehold 
�  Forhandling af reservedele og METALINAS 
     bådplejeprodukter – markedets bedste! 
�  Udlejning af polérmaskiner 
�  Vi kommer overalt 
 
 

�  40 28 81 35 
mail@shbm.dk 



 

 

Næste nr. udkommer   
DECEMBER 2009. 
Deadline for indlæg til dette 
nr. er  26.  NOVEMBER 
2009. 

  Kalenderen for 2009   

 

Dato
 

Aktivitet Bem. 

02/09-2009 Onsdagssejlads (Slutresultat)                 
Hjarbæk 

09-13/9-2009 Mandetur 
Virksund 

20/09-2009 Bymach  (Invitati-
on)                                   

Virksund, Skive, Viborg 
og Nautilus Sejlklub 

17/10-2009 Stativopsætning kl. 13.00 
Hjarbæk 

17/10-2009 Afriggerfest 
Hjarbæk 

24/10-2009 Bådoptagning  (Program)                
Hjarbæk 

26//11-2009 Deadline for bladindlæg 
 

12/12-2009 Julefrokost 
Hjarbæk 



 

 

Udvalg E-mail-adresse  Telefon 

Havne/plads   

     Søren Kristian Schmidt (Formand) lykkebo@get2net.dk 
86 60 15 48 
23 23 08 27 

     Kurt Grønkjær vib@vib.dk 86 61 02 01 

     Børge List 
b.list@mail.dk 
Udlån af bundslibemaskine. 

86 68 63 27 
23 39 25 06 

     Niels S. Søndergaard viborgkarate@yahoo.dk 86 62 39 34 

     Knud Søndergaard (Kommunal) knud.soendergaard@privat.dk 86 64 22 12 

     Leif Tipsmark  (Sjægtelauget) leif@tipsmark.dk 86 64 37 37  

Kapsejlads   

     Knud Bloch (Formand) knudbloch@hotmail.dk  86 62 72 02 

   

   

Klubhus   

     Oluf Nørgaard (Formand) on@onradio.dk 86 64 24 81 

     Jørgen Kofoed 
Udlevering af klubnøgler. 
 

86 64 21 51 

2,4mR    

     Per Bandsholm per@bandsholm.dk 40 86 37 90 

Klubblad   

     Ejler Rechnagel (Formand) e.rechnagel@youmail.dk   
86 62 43 93 
22 25 95 73 

     Bjarne Kristensen bjarne.kristensen@live.dk 40 47 05 15 

Festudvalgs koordinator   

     Elly Thomassen ellyarne@gmail.com 23 44 27 50 

Juniorudvalg   

     Henrik Zacho henrik@zacho.net 86 64 34 56 

Bøjeudvalg   

     Harry Vig Lauersen bvl41@pc.dk 86 62 37 81  

     Børge List b.list@mail.dk 86 68 63 27 

Stående udvalg i Viborg Sejlklub 2009 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestervangsvej. Farvervej 

86 62 12 66    www.Ap-farver.dk 


